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07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ 
N สายการบนิ  Myanmar Airways International (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรบั 
และ อ านวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน  

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)  
11.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบ ร้อย 

(เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)   
 
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ชาบ ูบฟุเฟต่ซ์ฟีูด้( 

น าทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน 
องค์ใหญ่ ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาด และไม่มีต าหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 
600 ตัน เป็นพระพุทธ รูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญ 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขีย้วแก้ว – เจดย์ีมหาวชิยะ  -  
 พระมหาเจดย์ีชเวดากอง                                  ( - / L / D ) 



มาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหัน ฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรู และ
ประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการน าหิน ที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย 
- ขวา ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย  

 
น าท่าน ไหว้ วัดพระเขี้ยวแก้ว (2( ซึ่งจ าลองมาจากประเทศจีน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่  
ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกันกับที่ 
อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 



น าท่านไหว้ เจดีย์มหาวชิยะ (3) เป็นเจดีย์ที่เรา สามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยัง เป็นท่ี
รวบรวม สรรพส่ิงแห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานของ องค์เจดีย์ไหว้พระพุทธรูป ทั้ง 4 ทิศ
ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทัง้ 4 ทิศ ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์เพื่อชม
ภาพวาด และสถานที่ ส าคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพมา่ ทั้งพระมหามนุ ี
เทือกเขาปุกปา และสถานที่ส าคัญๆ อื่นๆ อีกมากมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



จากนั้นน าท่านนมัสการ พระมหาเจดยี์ชเวดากอง (4) พระเจดีย์ทองค า คู่บ้านคู่เมือง ประเทศ
พม่า อายุมากกวา่ 2500 กว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองตากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่าง
กุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แหง่นี้มีลานอธิฐานจุดที่ บุเรงนองมาขอพรก่อนออก
รบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้เพื่อพรจาก องค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐาน
เพื่อเสริม สร้างบารม ี และสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดีย์ยังมพีระประจ าวันเกิด
ประดิษฐาน ทั้งแปด ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหน ก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิด ตนจะ
เป็นสิริมงคล แก่ชีวิต  
น าท่านจุดโคมประทีป ซึ่งชาวพม่ามคีวามเชือ่กันตอ่ๆกันมาว่าเป็นสัญลักษณ์แทนบันไดที่น า
ทางพระพุทธเจา้ลงมาจากสวรรค์ 

19.00 น. บรกิารอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  
    ทีพ่กั ZEALAX  HOTEL  หรอื ระดบัเทยีบเทา่  5  ดาว    

 
 
 
 



 
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญ และพม่านิยม มา

กราบ ไหว้สักการะบูชาเพราะ เชื่อว่าอธิษฐานขอส่ิงใดแล้วจะได้ตามปรารถนาสมหวัง ทันใจ  
              
 

วนัที่สอง เจดย์ีโบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ี– วดังาทัตจ ี 
                     วดัเอง็ดอยา –เจดย์ีกาบาเอ – ตลาดสกอ็ต - สนามบิน – กรุงเทพ                ( B / L / -) 



น าท่านเดินทางไปยัง วัดเอ็งดอยา (6) วัดแห่งนี้ทีชื่อเสียงอย่างมาก ในการขอพร เกี่ยวกับ
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์ เช่น ใครที่ต้องการ ซื้อขาย บ้าน-, ที่ดิน หรือลงทุนท าธุรกิจ ก็มักจะ
เดินทางมาขอ พรที่วัดแห่งนี้เป็นจ านวนมาก  

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมัสการพระพุทธ 
รูปนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาท
ซ้อน กัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นน าท่านสักการะ เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดย
ทหารพันนาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมือ 2,000 ปีก่อน ใน
ปี 2466 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิด ของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองค าบรรจุ
พระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน ส าริด 700 องค์ 
และจารึกดินเผา ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบ ภาษาพม่า
ภายในเจดีย์ ประดับด้วยกระเบี้องสีสัน งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองค์
พระเจดีย์ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 



น าท่านไหว้ พระงาทัตจี (8) มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี แปลว่าหลวงพ่อที่สูง 
เท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบ กษัตริย์
เครื่องทงเป็น โลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็น
ลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบ’(สมัยมัณฑะเลย)์  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



น าท่านสักการะ พระเจดียก์าบาเอ (9)  เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุกด้านจะ
มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองค า  องค์เล็กๆ
อีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้า ทั้ง 28 องค์ มีความสูง และเส้นผ่าน ศูนย์กลาง
คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรก ของพม่า เพื่อใช้เป็นสถาน ทีสังคาย นา
พระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศ พระเจดีย์องค์นี้ เพื่อให้เกิดการสร้าง 
สันติภาพขึ้นในโลก ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุ  พระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค์ 
ส าคัญ สององค์ มีพระพุทธรูปองค์พระประธาน ที่อยู่ข้างในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มีน้ าหนัก 
กว่า 500 กิโลกรัม 
 
 
 
 
 
 

 

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html


น าท่านช้อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาด เก่าแก่ของชาวพม่า สร้าง
ขึ้นโดยชาวสก็อต ในสมัยที่ ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน 
หลายหลัง สินค้าที่จ าหน่าย ในตลาด แห่งนี้มีหลากหลาย ชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสม
ระหว่างมอญ กับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เส้ือผ้าส าเร็จรูป 
แป้งทานาคา เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร น าท่าน เดินทางสู่สนามบิน 

 

16.30 น. เดินทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Myanmar Airways International  
            เที่ยวบนิที่ 8M331 (บริการอาหารวา่งบนเครื่องบิน)  

18.15 น. เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  
 

 ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ ผูใ้หญ ่2 เดก็ 1 ผูใ้หญ ่2 เดก็ 1 

พกัเดีย่ว 
หอ้งละ 2 - 3 ทา่น เดก็มเีตยีง เดก็ไมม่เีตยีง 

24 – 25 ก.ย. 65 8,997 8,997 8,997 1,900 

1 – 2 ต.ค. 65 9,997   8,997 9,997 8,997 9,997  8,997 1,900 

8 – 9 ต.ค. 65 9,997 9,997 9,997 1,900 
13 – 14 ต.ค. 65 

*วนัสวรรคต ร.19* 
10,997 10,997 10,997 1,900 

15 – 16 ต.ค. 65 
*วนัสวรรคต ร.19* 

10,997 10,997 10,997 1,900 

22 – 23 ต.ค. 65 
*วนัปยิมหาราช* 

10,997 10,997 10,997 1,900 

23 – 24 ต.ค. 65 
*วนัปยิมหาราช* 

10,997 10,997 10,997 1,900 

29 – 30 ต.ค. 65 9,997 9,997 9,997 1,900 

5 – 6 พ.ย. 65 8,997 8,997 8,997 1,900 

12 – 13 พ.ย. 65 8,997 8,997 8,997 1,900 

19 – 20 พ.ย. 65 9,997 9,997 9,997 1,900 

26 – 27 พ.ย. 65 9,997 9,997 9,997 1,900 

3 – 4 ธ.ค. 65 10,997 10,997 10,997 1,900 

4 – 5 ธ.ค.65 10,997 10,997 10,997 1,900 
10  - 11 ธ.ค. 65 
*วนัรฐัธรรมนญู* 

10,997 10,997 10,997 1,900 

24 – 25 ธ.ค. 65 9,997 9,997 9,997 1,900 
31 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 65 

*วนัขึน้ปใีหม*่ 
11,997 11,997 11,997 1,900 

* * ราคาเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป ี3,900 บาท ** 
 
 
 



** โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
นักท่องเที่ยว เป็นส าคัญ ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ** 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลี่ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
 

 ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิเกบ็เพิม่ 1,000 บาท  

คา่วซีา่พมา่ 2,500 บาท (กรณชีาวตา่งชาต(ิ 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ือหนงัสือเดินทาง
ธรรมดา ผ่านทา่อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธพิ านักในดินแดนของอีกฝา่ยหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 
14 วัน ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซีา่
เขา้ออก ปกตอิกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็คา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 2,000 บาท** 



 



 

 



 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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